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Samenvatting

Onderzoek op basis van LinkedInprofielen van de alumni van de opleiding Communicatie van de
Hogeschool Leiden geeft aan dat de uitspraak van CommBat "Hbo-studenten communicatie
gedoemd tot WW" (Elsinghorst, 2013) onjuist is.

Voor de communicatie naar geïnteresseerden toe over de opleiding Communicatie van de Hogeschool
Leiden wordt geadviseerd de volgende percentages te hanteren naar aanleiding van dit onderzoek: 24%
werkt binnen het functiegebied communicatie, 26% werkt binnen het functiegebied marketing, 20% komt
terecht in een niet-communicatiegerelateerde functie en 7% werkt binnen het functiegebied journalistiek/
editing. Verder geldt dat de 90% na het afstuderen een baan heeft binnen twee jaar. En als de alumni
vergeleken worden die langer dan twee jaar geleden zijn afgestudeerd en die werkzoekende zijn (2%) met
het huidige werkeloosheidspercentage (8,5%, zie CBS, 2013), dan is dat duidelijk een lager percentage.

Doel van het onderzoek was om na te gaan wat de huidige arbeidssituatie is van de alumnus van de
opleiding Communicatie van de Hogeschool Leiden. Dit onderzoek had tot doel om een advies aan de
opleiding te geven over de arbeidskansen van scholieren die geïnteresseerd zijn de opleiding Communicatie
van de Hogeschool Leiden te gaan volgen. Het onderzoek vond plaats van augustus 2013 tot en met
december 2013, en daarna van juni tot en met juli 2013 voor de in eerste instantie ontbrekende profielen van
de 26 alumni. De datacollectie startte met een gecombineerd bestand van alumni-inschrijvingen via de
website www.hsleiden.alumni-net.nl en van de door de administratie van de opleiding aangeleverde
afgestudeerden. Schoning leverde een resultaatbestand van 201 alumni, afgestudeerd in de periode van
2007 tot en met 2013.

In het huidige curriculum van de vierdejaars studenten krijgen zij tijdens SLB-lessen de opdracht hun
LinkedInprofiel te maken, dan wel te vervolmaken. Vandaar dat het voor de opleiding Communicatie voor de
hand ligt om het sociale medium LinkedIn te hanteren. Voordelen van LinkedIn als onderzoeksbron voor de
arbeidssituatie zijn: het is een zakelijk netwerk en de actuele status van de arbeidssituatie van de alumnus.
Nadeel is dat het profiel vaak opgepoetst wordt. De gevonden functiebenamingen zijn wijd uiteenlopend. De
veelheid aan functiebenamingen leidde ertoe dat deze voor een zinvol overzicht gehercodeerd moesten
worden. Het blijkt dat er definities ontbreken t.a.v. de soort functie en functiegebieden van personen die
werkzaam zijn op het communicatievlak. Hierdoor was (en is) het lastig en soms arbitrair een
functiebenaming toe te wijzen aan een soort functie en een functiegebied. De uitwerking van die hercodering
is geschied door een hercodering te maken naar "soort functie" alsmede naar "functiegebied" waar de
alumnus in werkt. Het is meer dan raadzaam dat er een landelijke codering komt voor de soort functie dat
een communicatieprofessional kan uitoefenen in zijn werk. Hiertoe kan als uitgangspunt dienen de
beroepsclassificatie van CBS (CBS, 2010). Het is uiteraard raadzaam de nieuwe classificatie vervolgens
door CBS te laten opnemen in hun onderzoeken.

De percentages alumni naar soort functie: 19% van de onderzochte alumni heeft een marketing
(&communicatie)functie, 14% een communicatiemedewerker en 20% een "overige functie". De percentages
alumni naar functiegebied: 24% werkt binnen het functiegebied communicatie, 24% van de onderzochte
alumni werkt binnen het functiegebied marketing, 20% in een niet-communicatiegerelateerde functie en 7%
werkt binnen het functiegebied journalistiek / editing. Er zijn 3 alumni waarvan geen profiel bekend is, de
wijze van datacollectie via LinkedIn mag om die reden succesvol genoemd worden, immers 99% van alle
alumni zijn wél te traceren; indien dit vergeleken wordt met gebruikelijke responspercentages van
kwantitatief onderzoek (ruim genomen tussen 0% - 30%) is dit beslist hoog.
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1 Inleiding

Naar aanleiding van de groeiende wens van het management van de opleiding Communicatie van de
Hogeschool Leiden om een goed inzicht te hebben in de huidige arbeidsstatus van de alumni is een
onderzoek ernaar opgezet via de LinkedInprofielen van de alumni. Het onderzoek is uitgevoerd door Martien
Schriemer, verbonden aan de Hogeschool Leiden.

Een goed inzicht in de arbeidssituatie van de alumni heeft twee belangrijke voordelen voor de opleiding. Ten
eerste wordt duidelijk waar de alumni terechtkomen nadat ze klaar zijn met de opleiding. Met die informatie
kan de opleiding kan toetsen of de alumni daadwerkelijk emplooi vinden voor de beroepen waarvoor zij
onderwijst (i.c. pr, reclame en voorlichting), hetgeen van belang is voor de voorlichting die gegeven wordt
aan oriënterende scholieren. Ten tweede is het voor de opleiding van wezenlijk belang om na te kunnen
gaan of de vakken en vaardigheden die zij onderwijst van nut en van belang zijn voor het werk waar de
alumni in terechtkomen.

Dit rapport geeft inzicht in de wijze waarop de gegevens zijn verzameld (hoofdstuk 3), de resultaten van de
analyses (hoofdstuk 4) en de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). De uitgangspunten voor het
onderzoek worden vermeld in hoofdstuk 2.
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2 Probleemformulering

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding uiteengezet waarna de probleemstelling van het onderzoek, de
doelstelling van het onderzoek en de deelvragen worden behandeld.

2.1 Aanleiding

De opleiding Hogeschool Leiden stond en staat te boek als een "brede" opleiding. Daar wordt mee bedoeld
dat de opleiding opleidt tot een breed scala aan functies. De opleiding afficheert ermee en geeft aan dat de
beroepen waartoe zij opleidt meestal pr, reclame en voorlichting betreffen. De alumni komen ook echter
vaak ook terecht in marketingfuncties. Met andere woorden, net als andere opleidingen worstelt ook de
Hogeschool Leiden met de vraag "waar komen onze alumni terecht na hun studie Communicatie, wat voor
werk gaan zij doen?" Dit is van belang voor de opleiding omdat zij dan haar opleiding beter kan afstemmen
op de branche en de vakgebieden waar de alumni terechtkomen alsmede de voorlichting aan aankomende
Communicatiestudenten beter kan uitoefenen. Uit eigen ervaring weet de opleiding dat een veel gestelde
vraag tijdens de open dagen van de Opleiding Communicatie is: "wat kun je er later mee doen?" Accurate
voorlichting heeft als mogelijk positief effect dat de studenten in spe gemotiveerder zijn en minder snel
uitvallen in het eerste jaar.

2.2 Probleemstelling

Wat is de huidige arbeidssituatie van de alumnus van de opleiding Communicatie van de Hogeschool
Leiden.

2.3 Doelstelling

Inzicht geven in de huidige arbeidssituatie volgens het LinkedInprofiel van de alumnus van de Hogeschool
Leiden, opleiding Communicatie, teneinde een advies aan de opleiding te geven over de arbeidskansen van
scholieren die geïnteresseerd zijn de opleiding Communicatie van de Hogeschool Leiden te gaan volgen.

2.4 Deelvragen en gehanteerde begrippen

De onderzoeksproblemen worden hieronder aan de hand van hun begrippen gedefinieerd. Het betreffen
"arbeidssituatie", "LinkedInprofielen", en "alumni".

Onder de arbeidssituatie van de alumnus wordt begrepen:
- Werkend: de alumnus heeft een betaalde functie, min of meer op niveau.
- Werkzoekend: de alumnus zoekt een betaalde functie, min of meer op niveau.
- (Door)studerend: de alumnus studeert, dit betreft vaak "doorstuderend aan de universiteit".
- Niet-werkzoekend: de alumnus valt niet in een van bovenstaande categorieën en zoekt geen werk,

bijvoorbeeld doordat de partner van de alumnus hoofdkostwinner is.

LinkedIn is volgens de organisatie zelf "connect the world's professionals to make them more productive and
successful. When you join LinkedIn, you get access to people, jobs, news, updates, and insights that help
you be great at what you do" (LinkedIn, 2013b). Onder LinkedInprofiel wordt in dit verband verstaan het soort
werk dat de alumnus verricht, gebaseerd op zijn/haar beschrijvingen in dat profiel (te verkrijgen via
www.linkedin.com).

Onder een alumnus van de Hogeschool Leiden wordt verstaan een oud-student die de opleiding
Communicatie met een diploma "Bachelor of Communications" heeft afgerond.
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3 Opzet onderzoek

In vogelvlucht bestond het onderzoek uit de opeenvolgende stappen: bestand van afgestudeerden van de
administratie van de Hogeschool leiden, bestand van alumni, personen traceren via LinkedIn, analyses
m.b.v. SPSS. Tot slot de voor- en nadelen van het gebruik van LinkedInprofielen.

3.1 Datacollectie

De administratie van de opleiding Communicatie heeft een bestand aangeleverd met 229 records aan de
onderzoekers met daarin alle afgestudeerde Communicatiestudenten vanaf 2006 (januari) tot en met 2013
(augustus). Dit bestand is aangevuld met gegevens die verzameld zijn geweest door de Hogeschool Leiden
via de website www.hsleiden.alumni-net.nl waarin afgestudeerden zich kunnen aanmelden als alumnus. Dit
gecombineerde bestand bevat 358 records met naamgegevens van de afgestudeerde studenten (voornaam,
tussenvoegsel en achternaam). Er zijn dus meerdere alumni in het "alumnibestand" bekend, dan door de
administratie aangeleverd. Dit zijn met name personen die geïnteresseerd zijn in de alumniactiviteiten van
de Hogeschool leiden, maar ook afgestudeerden voor 2006.

Dit bestand is door een der onderzoekers gehanteerd om op basis van LinkedInprofielen gegevens te
achterhalen van de alumni in de periode augustus 2013 tot en met oktober 2013. Hieruit bleek dat er 26
alumni waren die niet 1-2-3 te traceren waren. Die zijn in de periode juni-juli van 2013 onderzocht m.b.v.
verbeterde zoekacties en het sturen van een e-mail naar het bij de opleiding bekende e-mailadres. Dat heeft
geresulteerd in slechts 3 onvindbare personen. Door de zoekfunctie van LinkedIn te hanteren (zie figuur 1)
werden personen getraceerd en werd in het Excel-bestand genoteerd de huidige functie van de alumnus. Dit
heeft (naar schatting) ca. 1 werkweek aan mensuur gekost.

1. Figuur. Afbeelding van de zoekfunctie op LinkedIn (LinkedIn, 2013a).

Het vastleggen van de functiebenaming is aldus geschiedt op basis van wat de desbetreffende alumnus
heeft vermeld. Onderstaand, zie figuur 2, een voorbeeld van een werkzoekende alumnus die in 2013 is
afgestudeerd.

2. Figuur. Een publiekelijk en openbaar voorbeeld van werkzoekende alumnus van Hogeschool Leiden, opleiding
Communicatie op LinkedIn (LinkedIn, 2013c).

Het resultaatbestand werd ingelezen in SPSS om tellingen en analyses te verrichten. Het resultaatbestand
bevat naamgegevens, jaar van afstuderen en de gevonden functiebenaming op LinkedIn, alsmede de
organisatie (zie Bijlage 2, tabel 13) waar men werkzaam is. De eerste stap was het dedupliceren van het
bestand. 7 doublures zijn verwijderd. Dit resteerde in 351 records. Deze doublures zijn waarschijnlijk
ontstaan door gebrekkige controle tijdens de samenvoeging van "alumnibestand" en het door de
administratie aangeleverde bestand met afgestudeerden. Vervolgens zijn in het oog springende typefouten
verbeterd die tijdens de vastlegging zijn geschied, zoals "comunicatiemedewerker". Typefouten in de namen
van de alumni zijn uiteraard minder herkenbaar, immers: is de schrijfwijze "Jansen" of "Janssen"? Verder
diende rekening gehouden te worden met het feit de opleiding relatief veel vrouwen opleidt en minder
mannen en dat veel oud-studenten getrouwd zijn en de achternaam van de partner aannemen. Hierdoor was
niet iedereen terug te vinden.
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3.2 Gebruik LinkedInprofielen

De gebruikelijke manier van onderzoek om een beeld te krijgen van de arbeidssituatie van de alumni is - en
zoals recent nog wordt ingezet - met behulp van een internetenquête. De mate van betrokkenheid bepaalt
waarschijnlijk het responspercentage, hetgeen zal schommelen tussen de (ruim genomen) 0% en de 30%.
Het (lage) percentage zorgt ervoor dat er alleen met behulp van statistiek een verwachting uitgesproken kan
worden voor de rest van de onderzoekspopulatie. De onzekerheid blijft dat de non-respondenten geheel
ander werk doen dan de respondenten uit een dergelijk survey-onderzoek.

Om die onzekerheid te lijf te gaan is er op voorhand gekozen voor de methodiek van het opsporen van de
alumni via LinkedIn. In het huidig curriculum van de vierdejaarsstudenten krijgen zij tijdens SLB-lessen de
opdracht hun LinkedInprofiel te maken, dan wel te vervolmaken. Vandaar dat het voor de opleiding
Communicatie voor de hand ligt om social media en dus specifiek LinkedInprofielen te hanteren.

Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van LinkedInprofielen van de alumni om een beeld te krijgen
van hun huidige arbeidssituatie? Voordelen zijn: LinkedIn is een zakelijk netwerk en de status van de
arbeidssituatie van de alumnus is actueel. Nadelen zijn dat het profiel vaak opgepoetst wordt en dat de
functieomschrijvingen vrij invulbaar zijn.
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4 Resultaten

De volgende analyses zijn uitgevoerd: schoning van het analysebestand, toekennen functiebenaming en
hercoderingen, vervolgens grafieken, tellingen en analyses m.b.v. SPSS.

4.1 Schoning analysebestand

Het resultaatbestand, opgeschoond van typefouten en doublures bevat 351 records. Het jaar van afstuderen
van de afgestudeerde in dit bestand loopt van 2006 tot en met 2013. Van de personen die in eerdere jaren
zijn afgestudeerd is helaas niet bekend wat hun jaar van afstuderen was, vandaar dat het jaar van
afstuderen niet verder teruggaat dan het door de administratie aangeleverde bestand (vanaf 2006 dus). Het
afstudeerjaar 2006 en de personen voor wie het afstudeerjaar onbekend is, zijn voor verdere analyses
achterwege gelaten, daar ten eerste niet iedereen uit 2006 aangeleverd was en dat het startpunt van
verzamelen onduidelijk was. Ten tweede worden de personen achterwege gelaten waarbij het jaar van
afstuderen onbekend is, want het maakt natuurlijk uit voor de verdere analyses hoe lang geleden iemand is
afgestudeerd. Verdere analyse van het bestand leverde nog een vervuiling op, namelijk twee vijfdejaars die
om een of andere reden gemarkeerd stonden als "afgestudeerd in 2013", terwijl dit nog niet het geval was.
Deze vier cases behoren ook niet tot de onderzoekspopulatie en worden in het vervolg buiten de analyses
gehouden. Voor verdere analyses wordt uitgegaan van een bestand met 201 records (349 - 122 - 21 - 5 =
201), aldus betreft het 201 uniek geïdentificeerde afgestudeerden. Zie figuur 3 en voor de breakdown, zie
Bijlage 1, Breakdown datacollectie.

3. Figuur. Jaar van afstuderen.

Jaar van afstuderen

21 6,0 9,3 9,3

29 8,3 12,9 22,2

22 6,3 9,8 32,0

16 4,6 7,1 39,1

22 6,3 9,8 48,9

18 5,2 8,0 56,9

50 14,3 22,2 79,1

47 13,5 20,9 100,0

225 64,5 100,0

2 ,6

122 35,0

124 35,5

349 100,0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Valid

Vijfdejaars

Onbekend

Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent



Arbeidssituatie alumni Hogeschool Leiden, opleiding Communicatie

M.G. Schriemer | 140815 Rapport Arbeidssituatie alumni Hogeschool Leiden.doc 9

4.2 Aantal afgestudeerden

Nader overleg zal moeten geschieden met de opleiding Communicatie over de interpretatie van deze
aantallen afgestudeerden per jaar. Zoals blijkt uit figuur 3 zijn in de jaren 2009 en 2011 weinig studenten
afgestudeerd, terwijl de laatste twee jaren (2012 en 2013) er in vergelijking met de jaren ervoor juist veel
afgestudeerden zijn, namelijk resp. 50 en 45 afgestudeerden. De vergelijking van het aantal inschrijvingen
en het aantal afgestudeerden van de Hogeschool Leiden in vergelijking met landelijke gegevens maakt die
interpretatie mogelijk, dat valt evenwel buiten de scope van dit onderzoek.

4. Figuur. Aantal afstuderen per jaar (2007 - 2013), n=201.

4.3 Functiebenamingen

De gevonden functiebenamingen zijn wijd uiteenlopend. De eerste reactie van de onderzoekers was dat het
inderdaad een breed vakgebied is waar de afgestudeerde in terechtkomt. Enkele treffende voorbeelden om
een indruk te geven van de veelheid van functiebenamingen die beginnen met de letter "M" (zie voor de
volledige tabel Bijlage 2, tabel 12):
- Marcom executive
- Marketeer
- Marketeer / relatiebeheerder
- Marketing communicatie executive
- Marketing communicatie medewerker
- Marketing communicatiemedewerker
- Marketing communicatiespecialist (na master)
- Marketing communication coordinator
- Marketing en communicatieadviseur
- Marketing en communicatiemedewerker
- Marketingcommunicatiemedewerker
- Marketingmanager
- Marketingmedewerker (via WO)

De veelheid aan functiebenamingen leidde ertoe dat deze voor een zinvol overzicht gehercodeerd moesten
worden. De uitwerking van die hercodering is geschied door een hercodering te maken naar "soort functie"
alsmede naar "functiegebied" waar de alumnus in werkt. Deze hercoderingen staan vermeld in Bijlage 2,
Frequentietabellen, tabel resp. 10 en 11.
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4.4 Soort functie

In figuur 5 staan de gehercodeerde functies vermeld. Sommige hercoderingen zijn lastig en wellicht zelfs
arbitrair. Bijvoorbeeld als een alumnus aangeeft "medewerker marketingcommunicatie"  te zijn, delen we die
persoon dan in bij marketing of bij communicatie? Dit is afhankelijk van de overige informatie die
aangetroffen werd op het LinkedInprofiel. Zo wordt bijvoorbeeld een alumnus die aangeeft medewerker van
de afdeling Marketing te zijn en die bijvoorbeeld aangeeft bezig te zijn met accountmanagement als
accountmanager onder Accountmanagement geschaard, zowel als functiegebied alsmede soort functie.

5. Figuur. Soort functie alumnus, n=201.

Een ander lastig voorbeeld is "ZZP? Werkzoekend". Al deze gevallen zijn onder ZZP'er gehercodeerd. Daar
valt beslist tegen in te brengen dat men bijvoorbeeld een soort bijbaantje op het profiel oppoetst als zijnde
ZZP'er en dus "werkzoekende" is. Echter het kan ook inhouden dat een alumnus als ZZP'er op zoek is naar
nieuwe opdrachten, of dat de alumnus een baan naast zijn zelfstandig ondernemersschap zoekt. Vandaar
dat er gekozen is voor een consequente lijn in deze: ZZP'er.

Ook een lastig te duiden functiegebied is de niet-communicatiegerelateerde functie. Op basis van gezond
verstand zijn die functiebenamingen gehercodeerd naar "niet-communicatiegerelateerde functie". Enkele
voorbeelden ervan zijn:
- Audicien in opleiding
- Cabin Attendant (na Master nieuwe media)
- Congresmanager
- Employee Sustainable Development
- Hostess
- Junior Legal Secretary
Opvallend van het bovenstaande voorbeeld is dat de alumnus na de master Nieuwe Media steward en/of
stewardess is geworden. Het lijkt erop dat de conclusie getrokken kan worden dat doorstuderen, althans in
dit voorbeeld voorlopig, niet heeft geleid tot een functie op niveau.

Er zijn 3 alumni (1,5%) niet traceerbaar gebleken. Dat kan zijn dat ze wel op LinkedIn voorkomen, maar dat
er geen gegevens vermeld staan over de arbeidssituatie, of dat deze alumni in het geheel geen
LinkedInprofiel hebben. Dat houdt natuurlijk niet in dat ze geen werk behoeven te hebben of dat ze niet
werkzoekend zijn. Het betekent domweg dat het onbekend is. Deze onderzoeksgegevens dienen hierop
gecorrigeerd te worden.

Men valt in de categorie "niet-werkzoekend" (zie paragraaf 2.4) als men dat letterlijk niet is, men zoekt geen
werk. Dit is bijvoorbeeld het geval als men renteniert, of als de partner (voldoende) inkomen verschaft. Niet
elke afgestudeerde is als werkzoekende te beschouwen. Eén van de afgestudeerden, waar de onderzoeker
als afstudeerbegeleider optrad, gaf bij zijn diplomering aan dat hij eerst maar eens vakantie ging houden
voordat hij zich op de arbeidsmarkt ging richten. Het is de onderzoeker niet bekend hoe lang die periode van

8 4%

5 2%

29 14%

6 3%

2 1%

5 2%

14 7%

38 19%

9 4%

8 4%

5 2%

11 5%

7 3%

41 20%

10 5%

3 1%

201 100%

Accountmanagement

Communicatieadviseur

Communicatiemedewerker

Consultant

Content manager

Commercieel medewerker

Web- en communicatiemedewerker

Marketing (& communicatie) medewerker

Productmanager

Customer management medewerker

Zelfstandige, freelancer, eigenaar

Journalist, redactie

Doorstuderen

Overige functies

Werkzoekende

Onbekend

Soort
functie

Totaal

Aantal %

Gebaseerd op LinkedIn-profielen
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"niet-werkzoekend" in dit specifieke geval duurt. Het is in ieder geval niet voorgekomen op de
profielbeschrijving. Dus: deze categorie is in dit onderzoek niet naar voren gekomen.

4.4.1 Conclusie soort functie

Van de alumni waar (nog) geen arbeidsgegevens van bekend zijn, worden niet meegenomen in de duiding
van het percentage van de soort functie. Immers, nu "werkzoekend", maar later wellicht werkzaam als
"medewerker marketingcommunicatie". Daarmee rekening houdend worden de percentages verkregen zoals
vermeld in Bijlage 3, Frequentietabellen, tabel 10 (n=181).
- 19% van de onderzochte alumni heeft een marketing (&communicatie)functie;
- 14% een communicatiemedewerker;
- 20% een "overige functie".
Het aantal werkzoekenden blijkt 1% te zijn (van de 201).

4.5 Functiegebied

Onder functiegebied wordt in dit verband verstaan het onderwerp waarin de functie uitgevoerd wordt, zoals
accountmanagement, marketing of communicatie. De hercoderingen die zijn uitgevoerd kennen mutatis
mutandis dezelfde grondslagen als bij soort functie in de vorige paragraaf. De resultante van de hercodering
staat vermeld in figuur 6.

6. Figuur. Functiegebied alumnus, n=201.

De keuze die hier gemaakt is om marketingcommunicatiemedewerker onder "Marketing" te plaatsen is
enigszins arbitrair. Meestal betroffen het alumni die werkzaam waren op een afdeling Marketing.
Medewerkers die werkzaam zijn (nogmaals, wellicht ten overvloede, gebaseerd op het LinkedInprofiel van
de alumnus) op de afdeling Communicatie werden als marketingcommunicatiemedewerker wel onder het
functiegebied Communicatie geplaatst.

4.5.1 Conclusie functiegebied

Van de alumni waar (nog) geen arbeidsgegevens van bekend zijn, worden niet meegenomen in de duiding
van het percentage functiegebied. Immers, nu "werkzoekend", maar later wellicht werkzaam als
"medewerker marketingcommunicatie". Daarmee rekening houdend worden de percentages verkregen zoals
vermeld in Bijlage 3, Frequentietabellen, tabel 11 (n=181).
- 24% van de onderzochte alumni werkt binnen het functiegebied marketing;
- 24% werkt binnen het functiegebied communicatie;
- 20% in een niet-communicatiegerelateerde functie;
- 7% werkt binnen het functiegebied journalistiek / editing.
Het aantal werkzoekenden is uiteraard hetzelfde als de vorige paragraaf, namelijk 1% (van de 201).

8 4%

48 24%

6 3%

48 24%

10 5%

5 2%

15 7%

7 3%

41 20%

10 5%

3 1%

201 100%

Accountmanagement

Communicatie

Consultant

Marketing

Sales

Zelfstandige

Journalistiek, editing

Doorstuderen

Niet-comm.gerelateerde functie

Werkzoekende

Onbekend

Functiegebied

Totaal

Aantal %

Gebaseerd op LinkedIn-profielen
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4.6 Percentage werkzoekende

Uit de gehercodeerde variabele functiegebied (Bijlage 3, Frequentietabellen, tabel 11) blijkt dat van alle
alumni (n=201, is 100%) er 10 werkzoekende (5%) zijn, er 7 doorstuderen (4%) en de overige 181 alumni
(90%) hebben een baan. Zie figuur 7. Van 3 alumni is er op dat vlak niets bekend.

7. Figuur. Huidige arbeidssituatie, n=198.

De hierboven genoemde percentages zijn echter niet één-op-één door te vertalen naar alle alumni van de
afgelopen jaren. Het blijkt namelijk dat het percentage werkzoekenden onder de alumni die afgestudeerd zijn
in 2013 hoger is dan voorgaande jaren, zie figuur 8. In die tabel zijn de alumni waar niets van bekend is (3
personen) weggelaten.

8. Figuur. Arbeidssituatie naar jaar van afstuderen, n=198.

Zo blijkt uit bovenstaande dat van de 10 werkzoekenden (5%) er 8 alumni (4%) zijn uit de jaren van
afstuderen 2012 en 2013. Verder is het logisch dat de alumni die:
- (nu nog) doorstuderen recent zijn afgestudeerd, daar een master inclusief het pre-masterjaar normaal

gesproken zonder vertraging drie jaar duurt;
- "werkzoekend" zijn en zijn afgestudeerd in 2012 en 2013 een hoger percentage "werkzoekend" hebben

dan de alumni uit de jaren 2007 t/m 2011.
Dit betekent dat 85% (n=79) van de afgestudeerden in 2012 en 2013 een baan heeft en dat als de laatste
twee jaar van afstuderen niet meegenomen wordt 2% van de alumni werkzoekend zijn (n=105, jaar van
afstuderen = 2007…2011). Volgens het persbericht van het CBS (CBS, 2013) bedraagt in oktober 2013 het
werkeloosheidspercentage 8,5% van de beroepsbevolking

1
, hetgeen ruim hoger is dan de 2% onder de

alumni van de Hogeschool Leiden die afgestudeerd zijn in het jaar 2011 of eerder.

                                                     

1
 674.000 personen, het percentage is gecorrigeerde werkloosheid voor seizoeninvloeden.

    29 100% 29 100%

    20 100% 20 100%

1 6%   15 94% 16 100%

    22 100% 22 100%

1 6% 1 6% 16 89% 18 100%

4 8% 1 2% 43 90% 48 100%

4 9% 5 11% 36 80% 45 100%

10 5% 7 4% 181 91% 198 100%

2007

2008

2009

2010

2011
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Jaar van
afstuderen

Totaal

n = %

Werkzoekend

n = %

(Door-)studerend

n = %

Heeft baan

Huidige arbeidssituatie

n = %
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Bron: Administratie HSL en LinkedIn-profielen
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5 Conclusies en aanbevelingen

De conclusies die zijn direct herleidbaar uit het onderzoek (desk research en veldwerk).De aanbevelingen
liggen in het verlengde van die conclusies en zijn mede gebaseerd op de (eigen) inzichten van de
onderzoeker.

5.1 Conclusies

Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek vermeld.

1. De datacollectie startte met een gecombineerd bestand van alumni-inschrijvingen via de website

www.hsleiden.alumni-net.nl en van de door de administratie van de opleiding aangeleverde
afgestudeerden. Schoning leverde een resultaatbestand van 201 alumni, afgestudeerd in de periode van
2007 tot en met 2013.

2. In het huidige curriculum van de vierdejaars studenten krijgen zij tijdens SLB-lessen de opdracht hun
LinkedInprofiel te maken, dan wel te vervolmaken. Vandaar dat het voor de opleiding Communicatie
voor de hand ligt om het sociale medium LinkedIn te hanteren. Voordelen van LinkedIn als
onderzoeksbron voor de arbeidssituatie zijn: het is een zakelijk netwerk en de actuele status van de
arbeidssituatie van de alumnus. Nadeel is dat het profiel vaak opgepoetst wordt.

3. In de jaren 2009 en 2011 zijn er weinig studenten afgestudeerd, terwijl de laatste twee jaren (2012 en
2013) er juist veel afgestudeerden zijn. De vergelijking van het aantal inschrijvingen en het aantal
afgestudeerden van de Hogeschool Leiden in vergelijking met landelijke gegevens kan de interpretatie
van die aantallen geven, dat valt evenwel buiten de scope van dit onderzoek.

4. Niet elke alumnus is direct na het afstuderen werkzoekend. Deze categorie "niet-werkzoekend" kon
evenwel niet geduid worden in dit onderzoek.

5. De gevonden functiebenamingen zijn wijd uiteenlopend. De veelheid aan functiebenamingen leidde
ertoe dat deze voor een zinvol overzicht gehercodeerd moesten worden. De uitwerking van die
hercodering is geschied door een hercodering te maken naar "soort functie" alsmede naar
"functiegebied" waar de alumnus in werkt.

6. Van 3 alumni van de 201 (1%) is op het vlak van functiebenaming en dientengevolge soort functie en
functiegebied niets bekend. Dit houdt tevens in dat de wijze van datacollectie via LinkedIn succesvol
genoemd mag worden, immers 99% van alle alumni zijn te traceren.

7. De percentages alumni naar soort functie:
- 19% van de onderzochte alumni heeft een marketing (&communicatie)functie;
- 14% een communicatiemedewerker;
- 20% een "overige functie".

8. De percentages alumni naar functiegebied:
- 24% van de onderzochte alumni werkt binnen het functiegebied marketing;
- 24% werkt binnen het functiegebied communicatie;
- 20% in een niet-communicatiegerelateerde functie;
- 7% werkt binnen het functiegebied journalistiek / editing.

9. Het blijkt van de 201 alumni (100%) dat:
- 10 werkzoekende (5%) zijn;
- 7 doorstuderen (4%);
- van 3 alumni is niets bekend (1%);
- de overige 181 alumni (90%) hebben een baan.
Het is logisch dat als men net is afgestudeerd niet direct een baan vindt. Indien de laatste twee jaar van
afstuderen niet meegenomen wordt in de berekening van het aantal werkzoekenden, dan blijkt dat 2%
van de alumni een baan zoekt.
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5.2 Aanbevelingen

Onderstaande aanbevelingen staan in willekeurige volgorde.

1. Het is aanbevelenswaardig enkele losse eindjes in dit onderzoek verder op te pakken. Ten eerste kan er
gekeken worden naar alumni die voor 2007 zijn afgestudeerd. De vraag is hoe ver terug nog van belang
is voor het duiden van het functieprofiel waar de opleiding toe opleidt. Immers: hoe langer geleden men
is afgestudeerd, des te ver men verwijderd kan geraken van het opleidingsprofiel. Anderzijds is het voor
de huidige studenten zinvol om te weten wat men zoal naartoe kan groeien met de opleiding.

2. Het blijkt dat er definities ontbreken t.a.v. de soort functie en functiegebieden van personen die
werkzaam zijn op het communicatievlak. De definitie van een medewerker van de pr-sector volgens
Betteke van Ruler, hier geciteerd uit Prenger, Van der Valk, Van Vree & Van der Wal (2011) "Onder
communicatiemanagement en -advies verstaan we de specialistische functie in of ten behoeve van de
publieke of private organisatie die zich bezighoudt met het initiëren, sturen en begeleiden van
communicatie in de context van een organisatie, binnen een bepaald beleidskader en vanuit de optiek
van het functioneren van die organisatie. Het betreft derhalve alle activiteiten die doelbewust en gericht
worden ingezet om communicatie te managen, dan wel het advies hierover" geeft natuurlijk handen en
voeten, maar dit is niet altijd op te maken uit de LinkedInprofielen. Hierdoor was (en is) het lastig en
soms arbitrair een functiebenaming toe te wijzen aan een soort functie en een functiegebied. Het is meer
dan raadzaam dat er een landelijke codering komt voor de soort functie dat een
communicatieprofessional kan uitoefenen in zijn werk. Hiertoe kan als uitgangspunt dienen de
beroepsclassificatie van CBS (CBS, 2010). Het is uiteraard raadzaam de nieuwe classificatie vervolgens
door CBS te laten opnemen in hun onderzoeken. De beroepsclassificatie van CBS wordt gekenmerkt
door drie criteria, namelijk niveau, richting en werksoorten. Alle relevante communicatieberoepen die
binnen de richting door CBS geclassificeerd zijn staan hieronder opgesomd

2
:

- 103 - communicatie algemeen
- 104 - communicatiemedia (niet elektro-technische aspecten), waaronder: telefoon-, telex-,

faxverkeer, bibliotheek, archief, mediatechnologie
- 105 - inhoud communicatiemedia, waaronder: uitgeverij, journalistiek, public relations
- 106 - communicatieve vaardigheden, waaronder: call-centermedewerkers, interviewers, mondelinge

communicatie overig, overige communicatieve vaardigheden
- 109 - radio-, tv-productie, theater en muziek, waaronder: radio-, tv-productie, theater, muziek
- 110 - communicatie(-media), informatie met techniek, waaronder: grafische techniek algemeen,

grafische voorbereiding, druktechniek, bind-, afwerkingstechniek
- 112 - humaniora, communicatie en kunst met management/ economie/ commercieel waaronder:

humaniora met informatica,  communicatie(-media) en informatie met management/economie/
commercieel, kunst, expressie met management/ economie/commercieel

- 201 - algemene economie, bedrijfseconomie, waaronder: algemene economie, bedrijfseconomie,
- 202 - commercieel algemeen (incl. marketing), waaronder: vangnet commercieel, commercieel

algemeen, marketing, commerciële economie, reclame
Zie CBS 2010, p.19 ev. Het is voor deze maar ook voor andere opleidingen raadzaam eerst de functies
en functiegebieden te definiëren voordat men de alumni erop in kaart gaat brengen.

3. Voor de communicatie naar geïnteresseerden toe over de opleiding Communicatie van de Hogeschool
Leiden wordt geadviseerd de volgende percentages te hanteren naar aanleiding van dit onderzoek: 24%
werkt binnen het functiegebied communicatie, 26% werkt binnen het functiegebied marketing, 20% komt
terecht in een niet-communicatiegerelateerde functie en 7% werkt binnen het functiegebied journalistiek/
editing. Verder geldt dat de 90% na het afstuderen een baan heeft binnen twee jaar. En als de alumni
vergeleken worden die langer dan twee jaar geleden zijn afgestudeerd en die werkzoekende zijn (2%)
met het huidige werkeloosheidspercentage (8,5%, zie CBS, 2013), dan is dat duidelijk een lager
percentage.

                                                     

2
 Het nummer voorafgaand aan de classificatie komt overeen met de door CBS gehanteerde code voor "SBC 2010

richting".
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4. Dit onderzoek roept natuurlijk nog meer vragen op, zoals: bij wat voor soort organisaties komen de
alumni te werken na hun afstuderen (afdeling, aantal werkzame personen, branche, etc), hoe lang
blijven zij bij hun eerste werkgever, vinden de alumni zelf dat hun opleiding goed aansluit bij hun werk
(en vice versa), vinden de werkgevers dat ook? Het zijn dit soort vragen wat wel boven water kan komen
door middel van kwantitatief onderzoek, voorafgegaan door kwalitatief onderzoek omtrent de motivatie
waarom alumni bij hun werkgever wilden gaan werken.
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Bijlage 1. Breakdown datacollectie.

Onderstaande tabel geeft weer op welke wijze het analysebestand tot stand is gekomen. P1 geeft het
percentage weer da overblijft na schoning. In dit geval 56%. P2 geeft het percentage weer waarmee gestart
is met het "vervuilde" bestand, in dit geval 178%.

Stap Omschrijving Aantal P1 % P2 %

1 Start. De administratie van de opleiding Communicatie heeft een bestand
aangeleverd met 229 records aan de onderzoekers met daarin alle afgestudeerde
Communicatiestudenten vanaf 2006 (januari) tot en met 2013 (augustus). Dit
bestand is aangevuld met gegevens die verzameld zijn geweest door de
Hogeschool Leiden via de website www.hsleiden.alumni-net.nl waarin
afgestudeerden zich kunnen aanmelden als alumnus. Dit gecombineerde bestand
bevat 358 records

358 100% 178%

2 Deduplicatie. Deze doublures zijn waarschijnlijk ontstaan door gebrekkige controle
tijdens de samenvoeging van "alumnibestand" en het door de administratie
aangeleverde bestand met afgestudeerden.

349 97% 174%

3 Jaar. Jaar van afstuderen onbekend. 227 63% 113%

4 2006. Jaar van afstuderen is onvolledig, 2006. 206 58% 102%

5 Resultaat. Geschoond bestand van alumni, met jaar van afstuderen in 2007 t/m
2013, waaronder nog niet afgestudeerde 5

e
 jaarsstudenten. Dit vormt het

analysebestand.

201 56% 100%
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Bijlage 2. Frequentietabellen

Alle tabellen hebben betrekking op het analysebestand verkregen zoals vermeld in Bijlage 1 en dus
gebaseerd op 201 alumni (n=201).

9. Tabel. Eindjaar.

Onderstaande frequentietabel geeft jaar van afstuderen weer.

10. Tabel. Soort functie.

Onderstaande frequentietabel geeft de gehercodeerde functiebenaming aan in de nieuwe variabele "soort
functie".

Jaar van afstuderen

29 14,4 14,4 14,4

22 10,9 10,9 25,4

16 8,0 8,0 33,3

22 10,9 10,9 44,3

18 9,0 9,0 53,2

49 24,4 24,4 77,6

45 22,4 22,4 100,0

201 100,0 100,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Soort functie

8 4,0 4,4 4,4

5 2,5 2,8 7,2

29 14,4 16,0 23,2

6 3,0 3,3 26,5

2 1,0 1,1 27,6

5 2,5 2,8 30,4

14 7,0 7,7 38,1

38 18,9 21,0 59,1

9 4,5 5,0 64,1

8 4,0 4,4 68,5

5 2,5 2,8 71,3

11 5,5 6,1 77,3

41 20,4 22,7 100,0

181 90,0 100,0

7 3,5

10 5,0

3 1,5

20 10,0

201 100,0

Accountmanagement

Communicatieadviseur

Communicatiemedewerker

Consultant

Content manager

Commercieel medewerker

Web- en communicatiemedewerker

Marketing (& communicatie) medewerker

Productmanager

Customer management medewerker

Zelfstandige, freelancer, eigenaar

Journalist, redactie

Overige functies

Total

Valid

Doorstuderen

Werkzoekende

Onbekend

Total

Missing

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
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11. Tabel. Functiegebied.

Onderstaande frequentietabel geeft de gehercodeerde functiebenaming aan in de nieuwe variabele
"functiegebied".

Functiegebied

8 4,0 4,4 4,4

48 23,9 26,5 30,9

6 3,0 3,3 34,3

48 23,9 26,5 60,8

10 5,0 5,5 66,3

5 2,5 2,8 69,1

15 7,5 8,3 77,3

41 20,4 22,7 100,0

181 90,0 100,0

7 3,5

10 5,0

3 1,5

20 10,0

201 100,0

Accountmanagement

Communicatie

Consultant

Marketing

Sales

Zelfstandige

Journalistiek, editing

Niet-comm.gerelateerde functie

Total

Valid

Doorstuderen

Werkzoekende

Onbekend

Total

Missing

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
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12. Tabel. Functiebenaming.

Onderstaande frequentietabel geeft de functiebenamingen weer per respondentnummer (n=201) zoals deze
aangetroffen werden op de LinkedInprofielen inclusief de vertaalslag cq. opmerking van de onderzoeker,
zoals bij " Werkzoekend? Onbekend".

Functiebenaming

1 Bedrijfsjournalist

2 Coordinator marketing en communicatie

3 Shift Leader

4 marketing en communicatiemedewerker

5 Medewerker AWBZ

6 Online communicatie

7 Key Account Manager Gyneacologie

8 Communicatiemedewerker

9 Administratief assistent planning

10 Social media medewerker en fotograaf ZZP

11 Communicatie medewerker

12 Communications Specialist Europe, Middle-East and Africa

13 Marketing Communication Coordinator

14 Event assistent

15 Recruitment Consultant

16 Social media manager

17 Marketing, PR & communicatiemedewerker

18 Redacteur verslaggever

19 Projectmanager

20 communicatie medewerker

21 Accountmanager

22 Adviseur Online

23 Incasso medewerker

24 Consultant

25 Account Executive

26 ZZP/ Eigen bedrijf

27 Accountmanager

28 Consultant Manpower

29 Marketing communicatiemedewerker

30 Gemaild

31 Front office

32 Medewerker marketing en communicatie

33 Werkzoekende / stagiaire

34 Marketingmanager

35 Werkzoekend

36 Eindredacteur

37 Project Leader

38 Werkzoekend

39 Intercedent Start People

40 Content specialist

41 Marcom Executive

42 Communicatiemedewerker

43 Online Marketeer

44 Marketing communicatie medewerker

45 Opleidingscoordinator NTI

46 Medewerker bediening en online marketing

47 Communications Officer

Vervolg tabel, volgende pagina
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Functiebenaming

48 Communicatieadviseur

49 Communicatieadviseur

50 Communicatie adviseur a.i.

51 ZZP/ Eigen bedrijf

52 Online marketing

53 Bedrijfsleider café

54 Recruitment Trainee bij iSense ICT Professionals

55 Coordinator marketing en communicatie

56 Supervisor

57 Consultant

58 Medewerker communicatie en marketing

59 Doorstuderen

60 Gastvrouw

61 redacteur / masterstudent

62 Communicatieadviseur

63 Editor

64 Manager / Oral Preventive Assistant

65 Sales Intercedent

66 medewerker relatiebeheer

67 Teamleader / planner / trafficer

68 Hostess

69 Commercieel Medewerker

70 Content Coordinator

71 Content manager

72 Content manager

73 Employee Sustainable Development

74 Roostermaker

75 Online Marketeer

76 Account coordinator

77 Marketing communicatie medewerker

78 customer service

79 Tekstschrijver

80 Corporate communication manager

81 Stage / Freelance

82 Freelance communicatieadviseur

83 Projectmanager

84 Gemaild

85 Accountmanager

86 service desk support analist

87 Owner/ Partner

88 Projectmanager

89 Servicemedewerker Webshop

90 Relatiebeheerder

91 Communicatie adviseur

92 Communicatiemedewerker

93 webeditor

94 Notulist/ Gastvrouw

95 Audicien in opleiding

96 Research Assistant

97 Online Editor

98 Receptionist

99 Congresmanager

100 Premasterstudent

101 Accountbeheerder

102 Medewerker Customer Contact Center, Freelance journalist

103 Woonbegeleider

Vervolg tabel, volgende pagina
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Functiebenaming

104 Werkzoekend

105 Key Accountmanager

106 Correspondent

107 Werkzoekende

108 Communicatiemedewerker

109 PR-consultant

110 Customer care

111 Entertainmentspecialist/Music/Songwritting/A&R/Promoter

112 Trainee Operations

113 Marketing and sales employee

114 Research executive

115 Horeca

116 Account Executive

117 Marketeer / Relatiebeheerder

118 Customer support desk medewerker

119 Trainee UWV (per 1 november)

120 Werkzoekende

121 Customer Relations

122 Move Coördinator

123 Communicatiemedewerker + Tennisschool

124 Medewerker KCC

125 Marketing communicatiespecialist (na Master)

126 Projectmanager

127 customersupport professional

128 Communicatiemedewerker

129 Junior Trade Marketeer

130 Cabin Attendant (na Master nieuwe media)

131 Community manager

132 Trainer bij bootcamp

133 Volgt Master

134 Werkervaringsplek communicatiemedewerker

135 Operational Commercial Manager

136 Marketingmedewerker (via WO)

137 Project manager

138 Junior Editor

139 marketing en communicatiemedewerker

140 Marketing & PR

141 Representative

142 Programmeur en beleidsmaker events

143 communicatiemedewerker

144 Retail Talent Program

145 Online marketing en events a.i.

146 Gemaild

147 Freelance Traffic Manager

148 Receptionist

149 Doorstuderen Hogeschool Utrecht

150 Webredacteur

151 Customer Care Specialist

152 Communicatiemedewerker Office Manager

153 Receptionist

154 Editor

155 Trainee redactie blauw bloed

156 marketing en communicatiemedewerker

157 Intercedent

158 webeditor

159 Medewerker PR en communicatie
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Functiebenaming

160 Customer management

161 Projectmanager

162 Marketing communicatie executive

163 Volgt Master Oxford

164 Gemaild

165 Communicatiemedewerker

166 Junior Legal Secretary

167 Online manager

168 writing and editing professional

169 Webmaster

170 Social Media en Community executive

171 Webredacteur

172 Communications/ copy / support

173 marketingcommunicatiemedewerker

174 Vertegenwoordiger

175 marketeer

176 Winkelmanager KPN

177 Marketing en communicatieadviseur

178 Face to Face Marketing

179 online communication coordinator

180 Product Communications Manager MINI at BMW Group

181 E-commerce medewerker

182 Accountmanager

183 junior radar approach controller voor De Kooy

184 marketing en communicatiemedewerker

185 Communicatie- en marketingmedewerker

186 Commercieel Medewerker binnendienst

187 Werkzoekend / thuishulp

188 Marketing communicatie medewerker

189 Volgt Master taalbeheersing van het Nederlands

190 Research Assistant Doorgestudeerd

191 Doorstuderen Erasmus Universiteit

192 jobcoach

193 Kredietacceptant

194 Design Comunnication Traffic medewerker

195 Product manager

196 Functioneel Beheerder Studielink

197 communicatie en pr-medewerker

198 Interim projectmanager

199 Junior program manager

200 Marketeer

201 Marketeer

Bron: LinkedInprofielen
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13. Tabel. Naam organisatie.

Onderstaande tabel geeft de namen van de organisaties weer waar de alumnus werkt per
respondentnummer. Als de naam van de organisatie niet bekend is, zijn die respondentnummers niet
weergegeven.

Naam organisatie

1 Achmea

3 HMS Host (Schiphol)

5 Zorg en Zekerheid

6 24Kitchen

7 Gedeon-Richter

8 Focwa

9 Moroni College

11 A+O Fonds Gemeenten

12 Akzo Nobel

13 Greenib Hyundai importeur

17 Alert

18 Internet Content

19 Hillenaar

20 Hoogheemraadschap van Rijnland

21 Technisch handels en adviesburo Swart

22 Legal Lane

24 Independent Business Consultancy

25 Verheul communicatie

26 Maelys Holding

27 JCDeceaux

28 Manpower

29 Buckaroo

34 De Heer Software

35 Van Gogh Museum

36 P-direct

37 Perceptum

39 Start People

40 Sanoma

41 G2 Speech

42 Red Loyalty

43 Ticketveiling

44 The entertainment group

46 de Sfeerstal

49 Sparrow & Partners

50 New Babylon Den Haag

51 Bureau Fris en Fruitig

54 iSense ICT Professionals

56 Teleperformance

57 Buro Nova

58 Savantis

61 Journalist/ Redacteur

62 Vernieuwing bouw

63 Flora Nexus

64 Unident

65 Timing

66 Sos Kinderdorpen

67 1850

68 Martin Schilder Autobedrijven

69 Humpy Kids & Teens

70 Vacanceselect

Vervolg tabel, volgende pagina
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Naam organisatie

71 Rendement uitgeverij

73 Heineken

74 Hogeschool Leiden

75 Probiblio (Hoofdorp)

76 Text100

77 Stichting Zaanstreek

78 Drake en Farell Rotterdam

80 Pro Vast

85 Clear Channel Hillenaar

87 Crius

91 Maasstad ziekenhuis

93 Landal

95 Beter Horen

96 Chwat & Company

97 Sanoma

98 Sakura Finetek

104 Coebergh communicatie

105 Gedeon Richter

106 Nieuwsblad de Teylinger

108 Hoogheemraadschap

110 Sanoma

112 DMC Services

113 Luckx BV

115 BurgGolf

116 Verheul communicatie

117 EVO

118 Sodexo

119 UWV

122 KHZ Movers

125 Atos Medical

128 Mee Rotterdam

129 Warner Bros

130 KLM

136 Decos

137 Compasso

138 FHM Online

139 Neoderma

140 Beter-uit Reizen

141 Home Spirit International

151 TransIP

154 Zeilen (magazine)

155 EO

156 Stichting rechtopjerecht

160 Bakker Hillegom

161 Fanti

165 Jeugdzorg

173 Goeiemode

177 Centric

181 Bijenkorf

182 Bureau van Dijk

183 Koninklijke Luchtmacht

186 Nadorp Makelaars

188 Bunnik Plants

190 Vrije Universiteit

196 Universiteit Leiden
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Naam organisatie

198 Like Friday

199 Junior Program Manager

200 Espria

201 Suitsupply

Bron: LinkedInprofielen
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Bijlage 3. Hercodering soort functie

Overzicht van hercodering naar vakgebied en soort functie van de functiebenamingen van de alumni van de
alumni van de Hogeschool Leiden, opleiding Communicatie. Onderstaande functiebenamingen komen van
de LinkedInprofielen.

14. Tabel. Hercodering functiebenaming.

Aantal
Soort

functie %

Accountbeheerder 1 13%

Accountmanager 3 38%

Key Accountmanager 1 13%

niet gevonden 1 13%

Werkzoekend (na Master) 1 13%

Accountmanagement

203 1 13%

Accountmanage
ment

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
8 4%

Adviseur Online 1 20%

Communicatie adviseur 1 20%

Communicatie adviseur a.i. 1 20%

Communicatieadviseur 1 20%

Communicatie-
adviseur

Werkzoekende 1 20%

Account Executive 1 3%

communicatie en pr-medewerker 1 3%

communicatie medewerker 1 3%

Communicatie medewerker 1 3%

Communicatieadviseur 1 3%

communicatiemedewerker 1 3%

Communicatiemedewerker 5 17%

Communicatiemedewerker +
Tennisschool 1 3%

Communicatiemedewerker Office
Manager 1 3%

Communications Officer 1 3%

Communications Specialist Europe,
Middle-East and Africa 1 3%

Communications/ copy / support 1 3%

Coordinator marketing en
communicatie 1 3%

Corporate communication manager 1 3%

Design Comunnication Traffic
medewerker 1 3%

E-commerce medewerker 1 3%

Marketing communicatie medewerker 1 3%

Medewerker KCC 1 3%

Online communicatie 1 3%

Operational Commercial Manager 1 3%

Social Media en Community executive 1 3%

Social media medewerker en fotograaf
ZZP 1 3%

Werkzoekend 2 7%

Communicatie-
medewerker

Werkzoekende/ na master behaald te
hebben 1 3%

Communicatie

Content manager Content manager 2 100%
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Aantal
Soort

functie %

Content Coordinator 1 7%

Content specialist 1 7%

online communication coordinator 1 7%

Online Editor 1 7%

Online manager 1 7%

Online Marketeer 1 7%

Webmaster 1 7%

Werkzoekend (evenementcommissie
Hockey) 1 7%

Werkzoekend (vrijwillig/ bijbaan event
assistant) 1 7%

Web- en
communicatiemedew
erker

Werkzoekend (vrijwilliger
communicatie Rode Kruis) 1 7%

Werkzoekend 1 3%Marketing (&
communicatie)
medewerker

Werkzoekend? Verkoopmedewerkster
BRUNA 1 3%

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
48 24%

Account Executive 1 17%

Consultant 2 33%

Consultant Manpower 1 17%

Intercedent Start People 1 17%

Consultant

Recruitment Consultant 1 17%

Consultant

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
6 3%

Coordinator marketing en
communicatie 1 3%

Face to Face Marketing 1 3%

Functioneel Beheerder Studielink 1 3%

Marcom Executive 1 3%

marketeer 1 3%

Marketeer 2 5%

Marketeer / Relatiebeheerder 1 3%

Marketing communicatie executive 1 3%

Marketing communicatie medewerker 2 5%

Marketing communicatiemedewerker 1 3%

Marketing communicatiespecialist (na
Master) 1 3%

Marketing Communication Coordinator 1 3%

Marketing en communicatieadviseur 1 3%

marketing en
communicatiemedewerker 4 11%

marketingcommunicatiemedewerker 1 3%

Marketingmanager 1 3%

medewerker relatiebeheer 1 3%

Niet gevonden op Linkedin 1 3%

Online Marketeer 1 3%

Online marketing en events a.i. 1 3%

Stage? (Graduate internship) 1 3%

Werkzoekend 1 3%

Werkzoekende 1 3%

Zzp/ Werkzoekend 1 3%

ZZP? marketing and sales employee 1 3%

Marketing Marketing (&
communicatie)
medewerker

203 5 14%

Vervolg tabel, volgende pagina
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Aantal
Soort

functie %

Product Communications Manager
MINI at BMW Group 1 11%

Product manager 1 11%

Project Leader 1 11%

Project manager 1 11%

Productmanager

Projectmanager 5 56%

Relatiebeheerder 1 13%

service desk support analist 1 13%

Customer
management
medewerker

Servicemedewerker Webshop 1 13%

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
47 24%

Commercieel Medewerker 1 20%

Commercieel Medewerker
binnendienst 1 20%

Representative 1 20%

Sales Intercedent 1 20%

Commercieel
medewerker

Vertegenwoordiger 1 20%

Customer care 1 13%

Customer management 1 13%

Customer Relations 1 13%

customer service 1 13%

Customer
management
medewerker

customersupport professional 1 13%

Sales

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
10 5%

Freelance Traffic Manager 1 20%

niet gevonden op linkedin 1 20%

Owner/ Partner 1 20%

Zelfstandige,
freelancer, eigenaar

ZZP/ Eigen bedrijf 2 40%

Zelfstandige

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
5 3%

webeditor 2 14%Web- en
communicatiemedew
erker

Webredacteur 2 14%

Bedrijfsjournalist 1 9%

Correspondent 1 9%

Editor 2 18%

Eindredacteur 1 9%

Junior Editor 1 9%

redacteur / masterstudent 1 9%

Redacteur verslaggever 1 9%

Trainee redactie blauw bloed 1 9%

writing and editing professional 1 9%

Journalist, redactie

203 1 9%

Journalistiek,
editing

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
15 8%

Doorstuderen 1 14%

Doorstuderen Erasmus Universiteit 1 14%

Doorstuderen Hogeschool Utrecht 1 14%

Volgt Master 1 14%

Volgt Master Oxford 1 14%

Volgt Master taalbeheersing van het
Nederlands 1 14%

Doorstuderen

Werkzoekende 1 14%

Doorstuderen

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
7 4%

Vervolg tabel, volgende pagina
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Aantal
Soort

functie %

Audicien in opleiding 1 2%

Cabin Attendant (na Master nieuwe
media) 1 2%

Congresmanager 1 2%

Employee Sustainable Development 1 2%

Hostess 1 2%

Incasso medewerker 1 2%

Interim projectmanager 1 2%

jobcoach 1 2%

Junior Legal Secretary 1 2%

Junior program manager 1 2%

Junior Trade Marketeer 1 2%

Kredietacceptant 1 2%

niet direct gevonden 2 5%

Niet direct gevonden 1 2%

Niet gevonden op Linkedin 1 2%

Notulist/ Gastvrouw 1 2%

Opleidingscoordinator NTI 1 2%

Receptionist 1 2%

Recruitment Trainee bij iSense ICT
Professionals 1 2%

Research Assistant 1 2%

Research Assistant Doorgestudeerd 1 2%

Retail Talent Program 1 2%

Roostermaker 1 2%

Shift Leader 1 2%

Supervisor 1 2%

Trainee UWV (per 1 november) 1 2%

Werkzoekend / Gastvrouw 1 2%

Werkzoekend / medewerker Relaties 1 2%

Werkzoekend? 1 2%

Werkzoekend? Bedrijfsleider Cafe 1 2%

Werkzoekende 2 5%

Winkelmanager KPN 1 2%

Woonbegeleider 1 2%

Overige functies

203 6 15%

Niet-
comm.gerelatee
rde functie

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
41 21%

Werkzoekend (tijdelijk bij Zilveren kruis
werkzaam) 1 10%

Werkzoekend / thuishulp 1 10%

Werkzoekend? Onbekend 1 10%

Werkzoekend? Trainee 1 10%

Werkzoekende 4 40%

Werkzoekende / Freelance 1 10%

Werkzoekende

Werkzoekende / stagiaire 1 10%

Werkzoekende

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
10 5%

niet direct gevonden 2 67%Onbekend

Niet gevonden op Linkedin 1 33%

Onbekend

Totaal aantal  (gepercenteerd t.o.v. gehele bestand)
3 2%

Gebaseerd op LinkedIn-profielen


